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ÈN SAMLET APV I 2019
I foråret 2019 gennemføres AU’s arbejdspladsvurdering (APV). I modsætning til tidligere indeholder den kommende APVundersøgelse både spørgsmål til det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø på AU. Spørgeskemaet vil også være forenklet i
forhold til tidligere år.
Målet med en samlet og forenklet undersøgelse er at skabe en hurtigere og mere optimeret proces. Ændringerne i den
kommende APV-undersøgelse vil blandt andet betyde, at besvarelserne af undersøgelsen kan findes på hjemmesiden
efter ca. tre uger.

Undersøgelsen skal ikke ses som en udtømmende kortlægning, men som et redskab, der i højere grad kan pege på
områder, som skal udfoldes og arbejdes med lokalt, fx gennem dialogmøder.
Spørgeskemaet indeholder, ligesom tidligere år, en række spørgsmål, der er fælles for alle på AU, samt op til fem
fakultets- og administrationsspecifikke spørgsmål, som lokale arbejdsmiljø- og samarbejdsudvalg lige nu er i gang med at
udarbejde.

Fakta om APV 2019
• Undersøgelsen gennemføres 25. februar – 13. marts 2019
• Rapporter offentliggøres på hjemmesiden primo april 2019. Lokal opfølgning og dialogmøder går herefter i gang.
• APV’en indeholder spørgsmål til både det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø. Den psykiske del af spørgeskemaet vil
være anonym.

Yderligere oplysninger
• Læs mere om den kommende APV på au.dk/APV

GUIDE TIL RISIKOVURDERING FOR ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN
Ny guide til risikovurdering giver arbejdsmiljøorganisationen endnu bedre mulighed for at arbejde
med forebyggelse.
HAMU har besluttet, at der skal sættes fokus på risikovurdering som et centralt element i den
løbende forbedring af vores arbejdsmiljø. Som et konkret redskab til arbejdsmiljøorganisationen har
HAMU derfor fået lavet en guide, som trin for trin viser, hvordan vi kan lave risikovurdering, og
hvordan vi kan lave konkrete forebyggende indsatser.

Med guiden til risikovurdering kan arbejdsmiljøorganisationen systematisere vurderingen af de
påvirkninger og risici, vi kommer ud for i vores daglige arbejde og dermed sætte endnu bedre ind, så
vi undgår ulykker og sygefravær.
Arbejdsmiljøudvalgene på Fakultetsniveau og Enhedsadministrationsniveau har risikovurdering på
dagsordenen på møder i efteråret 2018.
Der vil blive tilbudt workshops til medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen, i det omfang der er
ønske om det, fra 4. kvartal 2018.
Se guideline på au.dk/risikovurdering

LÆR AF ULYKKEN - SÅ DEN IKKE GENTAGER SIG
Hvordan undgår I arbejdsulykker på din arbejdsplads?
Hvis der er sket en arbejdsulykke – eller der var lige ved at ske en – er det vigtigt, I finder ud af, hvad der gik galt. Så
kan I nemlig forhindre, at det sker igen.
I denne lille film, får I 5 gode råd til hvordan I undersøger en ulykke og styrker det forebyggende arbejde.

ARBEJDSMILJØKONFERENCE FOR UNIVERSITETERNE
Universiteternes arbejdsmiljøkonference 2019 sætter rammen for spændende dialoger om arbejdsmiljøet på danske
universiteter. Planlægningsgruppen har sammensat et program, der veksler mellem oplæg i plenum og workshops, samt
tid til uformelle dialoger med fagkolleger fra andre universiteter. Konferencen er tilrettelagt, så der er tilbud til både
ledere og medarbejderrepræsentanter.
Læs meget mere om konferencen og tilmeld dig her

PAKKEKURSUS I FORBINDELSE MED BIOLOGISKE PRØVER
IATA pakkekursus biologiske prøver med/uden tøris UN3373 og UN1845
Uddannelsen henvender sig til alle, der pakker forsendelser af farligt gods til flytransport, f.eks. biologiske prøver med og
uden tøris. Målet med uddannelsen er, at deltagerne kan pakke ovenstående forsendelser af farligt gods på lovlig vis til
flytransport ifølge ICAO (International Civil Aviation Organization)

Læs mere om kurset og tilmeld dig her.

OM NYHEDSBREVET
'Nyt om Arbejdsmiljø' er et nyhedsbrev, som beskæftiger sig med aktuelle informationer og nyheder, der vedrører
arbejdsmiljøet for de ansatte på Aarhus Universitet.
Her kan du tilmelde dig nyhedsbrevet .

VIL DU VIDE MERE OM ARBEJDSMILJØ?
Vil du løbende opdateres med den nyeste viden inden for arbejdsmiljø og have inspiration til arbejdet i
arbejdsmiljøgrupper og udvalg, så kan du tilmelde dig forskellige gratis nyhedsbreve her:
Branche Fællesskab Arbejdsmiljø – Velfærd og offentlig administration
Arbejdstilsynets nyhedsbrev
Videnscenter for arbejdsmiljø - Nyhedsbreve
Arbejdsmiljørådet - Nyheder

SKRIV TIL OS
Har du bemærkninger eller forslag til emner, der kan være relevant for næste måneds nyhedsbrev, er du velkommen til
at sende en mail til arbejdsmiljo@au.dk.
Har du kolleger som ønsker at modtage nyhedsbrevet, kan de tilmelde sig via hjemmesiden.
Med venlig hilsen
AU HR, Udvikling & Arbejdsmiljø, Team Organisation og Arbejdsmiljø

Engelsk version af nyhedsbrevet vil være tilgængelig på hjemmesiden inden for kort tid.
English version of the newsletter will be available on the website within a short period of time.

